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Kisapostagi Nyolc Törpe Mini Bölcsőde 

Kisapostag Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kisgyermeknevelő 
álláspályázatra tett javaslatot elfogadta és a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
 
Kisapostagi Nyolc Törpe Mini Bölcsőde Kisgyermeknevelő munkakör 
betöltésére. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 1 éves vezetői megbízás. 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 
2428 Kisapostag Széchenyi utca 7. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A bölcsődei ellátásban részesülő 1-3 éves gyermekek szakszerű gondozása, 
nevelése, fejlesztése, napközbeni ellátása, a bölcsőde Szakmai programjában 
meghatározott irányelvek alapján. Adminisztratív teendők ellátása, szakmai 
továbbképzéseken való részvétel. A vezetői feladatok ellátása heti 1 órában.  
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 
Középiskola/gimnázium, Emelt szintű szakképesítés, csecsemő- és 
kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és 
kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), 
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ) 
csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemő- és 
gyermekgondozó (OKJ); vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő, 
pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy gyógypedagógiai 
asszisztens (OKJ) - [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel 
rendelkező személy esetén] ,, 
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 
Egészségügyi alkalmasság 
 
Pályázat elbírálása során előny: 
 
Családi napköziben, családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, vagy mini 
bölcsődében szerzett gyakorlat. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány (kinevezéshez), hozzájárulási 
nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. 



 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2018. március 19. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 2. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Debreczeni Csilla nyújt, a 
+36305875366 -os telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak Kisapostag Község Önkormányzata címére történő 
megküldésével (2428 Kisapostag Petőfi Sándor utca 63. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/362/2018 
valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő. 
Személyesen: Nagy Attila polgármester, 2428 Kisapostag Petőfi Sándor utca 63. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel lehetséges. Az érvényes 
pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatásáról a pályázatot kiírója 
dönt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek 
elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 13. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.kisapostag.hu 
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 14. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagy Attila polgármester 

 


